
Zarządzenie Nr 24/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy 

Masłów na lata 2022-2030” 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), uchwały  

Nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów oraz Uchwały  

Nr XXXVI/368/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2022-2030” oraz szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy 

Masłów zarządza co następuję,  

§ 1. 

1. Przeprowadza się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Masłów na 

lata 2022-2030. 

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28.02.2022 r. i  kończą w dniu 05.04.2022 r. 

3. Konsultacje przeprowadza się za pośrednictwem formularza konsultacyjnego 

udostępnionego w Urzędzie Gminy Masłów pok.25, w Biuletynie Informacji Publicznej 

i na stronie internetowej gminy (w zakładce konsultacje). 

4. Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

5. Konsultacje przeprowadza się w formie spotkania konsultacyjnego oraz debaty 

publicznej. 

6. Wypełniony i podpisany formularz należy doręczyć osobiście do Urzędu Gminy 

Masłów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 

Masłów lub przesłać na adres e-mail: gmina@maslow.pl w postaci skanu podpisanego 

formularza, w tytule maila wpisując „Konsultacje społeczne – SRGM 2022-2030” lub 

przesłać poprzez system ePUAP na adres skrytki /jnsh0u159i/skrytka. 

7. Formularze konsultacyjne gromadzi Referat Promocji i Rozwoju Gminy Masłów. 

8. Konsultacje mają zasięg ponadgminny.  



9. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Zespół ds. Opracowania Strategii, które Wójt 

podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w BIP Masłów, na 

stronie internetowej gminy Masłów oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Masłów. 

10. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 30 dni od dnia 

zakończenia procesu zbierania uwag i opinii. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Masłów   

/-/ mgr Tomasz Lato  


